
                                                                          

                                                  
XXII Campeonato de Futsal Masculino e Feminino 

Grêmio Recreativo Drogaria São Paulo (GRDSP) 
 

Regulamento Geral 
O Grêmio Recreativo Drogaria São Paulo ao promover este evento apresenta como finalidades principais: 
a) despertar e estimular a participação dos associados com relação a prática esportiva; 
b) promover entre os participantes a integração e o intercâmbio esportivo; 
c) incentivar o respeito às regras e adversários. 
 

I – Da Organização 
Art.1º- A organização e o acompanhamento da “XXII Torneio de Futsal Masculino e Feminino Grêmio Recreativo Drogaria São 
Paulo (GRDSP)” estará a cargo do Grêmio Recreativo Drogaria São Paulo através dos Srs. José Gilson de Souza (Coordenação 
Administrativo GRDSP) e Luiz Henrique dos Santos (Secretario Esportivo do GRDSP) 
 

II – Do Local & Horário 
Art. 2º - Os jogos serão realizados no Ginásio Esportivo da Associação Atlética São Paulo, situado à Rua General Carmona, 131 
– Metro Armênia – São Paulo/SP, com início para o dia 02/02/2019. Os jogos serão realizados aos Sábados, a partir das 9h00. 
 

III - Da Participação/Inscrição 
Art. 3º - As inscrições serão realizadas através dos  Gerente de Grupo de Loja; 
 
Art. 4º - Somente poderão participar os funcionários que se associaram ao Grêmio até  Janeiro de 2019. 
 
Art. 5º parágrafo - Modalidades do Torneio: Futsal Masculino e Futsal Feminino  
 
Parágrafo 1º - A equipe poderá ser formada por agrupamento de filiais, limitando-se a duas equipes masculinas e femininas, 
por GGL, por CD e Matriz. 
 
Parágrafo 2º - O nome atribuído a equipe deve ser comum à Drogaria São Paulo, e passará por aprovação das diretorias do 
Grêmio e Drogaria São Paulo. 
 
Art. 6º - Na ficha de inscrição deverá constar relação nominal de no máximo de doze jogadores, um técnico e auxiliar técnico; 
nome do representante, seu numero de Inscrição no GRDSP., e-mail e telefone para contato; 
 
Parágrafo 1º: Qualquer alteração de inscrição poderá ser efetuada até dia 01/02/2019, Sexta-feira, até 12h. Esta deverá ser 
enviada ao Grêmio aos cuidados do Sr. Gilson. 
 
Parágrafo 2º: Após esta data, as únicas alterações que poderão ocorrer serão aquelas de substituição de atletas no caso de 
demissão comprovada com carta do RH da empresa, ou no caso de lesão ou problema de saúde (comprovada por meio de 
atestado médico); A substituição de funcionários demitidos deverá ser enviada ao Grêmio aos cuidados do Sr. Gilson, por email: 
gremio@dpsp.com.br ou gilson.souza@dpsp.com.br; somente serão permitidas alterações até as fase de oitavas de finais; 
Art. 7º - Será necessária a presença dos representantes das equipes na Reunião Técnica, dia 29/02/2019, às 19:00h, na Sala do 
Grêmio Recreativo localizado na Avenida Liberdade (6º andar), onde ocorrerá o sorteio das chaves, leitura do regulamento e 
esclarecimento das regras junto à Comissão Organizadora, representante do Grêmio e equipe de arbitragem. 
 

IV – Sistema de Disputa 
 
Art. 8º - Futsal Masculino: Disputa entre 24 equipes, divididas em 8 grupos com três equipes, que disputarão em sistema de 
Rodízio Simples. Classificam-se as 1º e 2º  colocado de cada grupo As Oitavas de final, Quartas de final, Semi-final e Final serão 
disputadas em Sistema de Eliminatória Simples. Futsal Feminino: Disputa entre 2 equipes, divididas em 1 grupo, que disputarão 
dois jogos entre si 
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V – Premiação  

 
Art. 9ºº - Fica instituída a seguinte premiação: 
Troféus e Medalhas para as equipes campeã, vice-campeã e 3º lugar. 
Troféus para o artilheiro do campeonato e para os goleiros da defesa menos vazada, entre as 4 equipes finalistas. 
 

VI – Disposições Gerais 
Art. 10º - Todos os participantes deverão ter conhecimento prévio deste regulamento e das regras básicas da modalidade que 
irão participar; 
Art. 11º - As equipes deverão estar em quadra devidamente uniformizadas ou seja, além de respeitadas as cores, deverão 
manter entre si igualdade nos trajes (calção e meião  idênticos e camiseta numerada).  Na mesa de arbitragem todos os 
jogadores deverão apresentar o documento oficial  do Grêmio  e o RG, juntamente com a pré-súmula devidamente 
preenchida, 15 minutos antes do início da partida.  
 
Parágrafo 1º: Para a modalidade do Futsal é obrigatório o uso de par de caneleiras. 
 
Parágrafo 2º: É expressamente proibida a utilização de tênis com travas de borrachas (tipo Society), ou com solado preto, 
exceto tênis específico da modalidade. E também, a utilização de acessórios, principalmente os perfuro cortantes, tais como: 
brincos, piercings, aliança, correntes, colares, pulseiras e anéis. Os jogadores que tentarem ludibriar a arbitragem na utilização 
destes objetos poderão ser desqualificados da partida. 
 
Parágrafo 3º: É permitido o uso do short térmico de qualquer cor e utilização de óculos de grau desde que assinando termo de 
responsabilidade em súmula. 
 
Art. 12º - Grêmio Recreativo Drogaria SP não se responsabiliza por acidentes ocorridos com os participantes ou por estes 
ocasionados a terceiros não só antes como durante ou após as competições. 
 
Art. 13º - Devido à localização de nosso centro desportivo, lamentavelmente não é permitido o ingresso – tão pouco – o uso 
de qualquer instrumento sonoro por parte da torcida, conforme determina o Decreto no. 36.083 de 09 de maio de 1996 (LEI 
DO PSIU) – Programa do Silêncio Urbano. 
 
Art. 14º - Não haverá possibilidade de troca de horário do jogo, a não ser por necessidade administrativa. 
 

VIII – Penalidades e Recursos 
 
Art. 15º - As equipes e ou jogador que provocarem distúrbios/brigas, danos materiais ou ofensas morais nas quadras, nos 
vestiários ou outros locais da Atlética São Paulo, antes, durante ou após os jogos, sofrerão penalidades de suspensão ou 
eliminação dos jogos, bem como de indenização ao dano provocado. 
 
Parágrafo 1º: Esta penalidade poderá ser aplicada ao(s) atleta(s) infrator(es) ou equipe(s), independentemente da indenização 
ao dano provocado; 

 
Parágrafo 2º: A súmula do jogo será o documento utilizado pela comissão organizadora para aplicação das penalidades, 
considerando também o relatório da Arbitragem do Torneio; 
 
Parágrafo 3º: Cada representante de equipe receberá uma cópia da súmula para verificação de dados, e se necessário for, 
solicitar averiguação de dados à equipe de arbitragem ao final do jogo. Após a data do jogo realizado, nenhum dado será 
alterado na súmula. 
 
Art. 18º - A equipe terá direito de através do responsável indicado na ficha de inscrição, impetrar recursos junto à Comissão 
Organizadora do Grêmio, até 24 horas após o término da partida em questão: 
a) Recebido o recurso, a Comissão Organizadora determinará ao impetrado o prazo e o tipo de documentação necessária 

para o julgamento do recurso; 
b) Não caberá recurso contra decisões da equipe de arbitragem e Comissão Organizadora; 
c) A equipe que impetrar recurso terá que recolher uma taxa Grêmio DSP, no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais); 



d) Todo recurso é válido somente para o jogo em questão e a decisão não terá efeito retroativo. 
 
Art. 19º - O atleta que estiver sem o par de caneleiras em quadra ou no banco de reservas, assim que constatada a 
irregularidade, será advertido verbalmente e deverá deixar a quadra de jogo, podendo retornar apenas após a colocação das 
caneleiras e devidamente autorizado pela comissão de arbitragem. 
 
Art. 20º - Os jogadores ou equipe que tentarem ludibriar a arbitragem ou a comissão técnica antes, durante ou após a partida 
receberão cartão amarelo. 
 
1º Parágrafo: O jogador que não estiver uniformizado no banco ou se trocando em quadra e o técnico que estiver de chinelos 
e/ou bermuda jeans ou com emblema de time, deverá deixar a quadra de jogo. 
 
2º Parágrafo: A equipe que não apresentar documento do Grêmio juntamente com o RG (documentação incompleta), na mesa 
de arbitragem no horário determinado, e/ou não estar em quadra com número suficiente de jogadores (mínimo de 3 atletas), 
e/ou  não estiver respeitando a igualdade de uniforme, receberá WO. 
  
3º Parágrafo: O jogador que receber cartão vermelho deverá se retirar do Ginásio. A equipe deverá ser responsável pela 
retirada do jogador expulso.  
 
Art. 21º - O não comparecimento da equipe na disputa de um dos jogos (W.O), não implicará na eliminação da equipe, mas 
esta equipe deverá fazer o pagamento de multa no valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta reais) ao Grêmio. O não 
pagamento da multa acarretará na eliminação do torneio em questão e no torneio do próximo ano. 
 

REGULAMENTO DA MODALIDADE 
FUTSAL MASCULINO E FEMININO 

 
Art. 1º - Cada equipe poderá inscrever até 12 jogadores, 01 técnico e um auxiliar técnico. A modalidade será disputada na 
categoria adulta masculino e feminina. No banco de reservas, poderá estar presente apenas o auxiliar técnico, o técnico e os 
jogadores. 
 
Art. 2º - A modalidade será regida pelas regras oficiais da Federação Paulista de Futsal, exceto o tempo de jogo que será de 20 
x 20 minutos corridos para o masculino e 15 x 15 minutos corridos para o feminino, sujeito à paralisação somente a pedido dos 
árbitros. 

Art. 3º - Haverá tolerância de 15 minutos somente para jogos do primeiro horário (09h), sendo que as equipes deverão se 
apresentar devidamente uniformizadas para seu início, com toda a documentação e pré súmula apresentadas na mesa de 
arbitragem  15 minutos antes do início da partida. Não haverá tolerância para os jogos marcados às 10h00,11h00 e 12h00; 

 
Art. 4º - Será considerado equipe pronta para jogo, aquela que estiver em quadra com pelo menos 3 jogadores devidamente 
uniformizados, com documentação entregue e conferida pelos membros da mesa de arbitragem. O não cumprimento das 
determinações acima implicará em W.O. 
 
1º Parágrafo: Para a modalidade do Futsal é obrigatório o uso de par de caneleiras. 
 
2º Parágrafo: A equipe que vencer por WO, o resultado será de 5 X 0, e os gols NÃO serão anotados para o artilheiro da equipe, 
porém serão computados para o saldo de gols. 
 
Art. 5o – Estará automaticamente suspenso o jogador que receber: 
 
a) 3 cartões amarelos – 1 partida; 
b) Cartão vermelho – suspensão de 1 a 3 jogos ou eliminação do torneio conforme decisão da comissão organizadora; 
c) 2 cartões vermelhos – poderá ocorrer a eliminação do torneio, conforme análise da Comissão Organizadora; 

 
Parágrafo 1º – Os cartões vermelhos não serão zerados em nenhuma das fases do torneio, porém os 
Amarelos serão zerados na fase semi-final do torneio. 
 
Parágrafo 2º – Todos os jogos serão considerados para as anotações de cartões amarelos e vermelhos.  



 
Art. 6º - Critérios de desempate para classificação na 1ª fase do torneio:  
 
          a) participação na reunião técnica 

b) menor nº de W.O 
c)Vitória por confronto direto  
d) maior número de vitórias 
e) saldo de gols  
f) Maior número de gols a favor 
g) Menor nº de cartões vermelhos 
h) Menor nº de cartões amarelos 
i) Sorteio 

 
Art. 7º - Nos casos de igualdade nos uniformes, a equipe que estiver à esquerda da tabela, deverá utilizar coletes que poderão 
ser fornecidos pelo GRDSP. 
 
Art. 8º - Cada equipe terá direito a um pedido de tempo por tempo de jogo. 
 
Art. 9º - Em caso de empate no tempo regulamentar de jogo, serão utilizados os seguintes critérios para desempate nas fases 
das Oitavas de Final e Quartas de Final: 

a) Cobrança 3 (três) pênaltis por equipe, ou até a primeira vantagem.  
 
Art. 11º - Em caso de empate no tempo regulamentar de jogo, serão utilizados os seguintes critérios para desempate nas fases 
Semi-final e Final: 

a) Cobrança de 5 (cinco) pênaltis por equipe. Persistindo o empate serão cobrados pênaltis alternados até a primeira 
vantagem. 

 
Art. 10º: A Classificação dar-se-á através do critério de pontuação: vitória = 3 pontos; empate = 1 ponto; derrota = 0 ponto e 
derrota por W.O. = -1 ponto.  
 
Art.11º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, sendo suas decisões consideradas 
finais e irrecorríveis 

  
Toda as informações estará no site do Gremio  www.grdsp.com.br 
E nas mídias socias facebook  @gremiodsp    Instagram @gremiodsp 
 
Atualizações toda terça feira  

http://www.grdsp.com.br/

